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ВІДГУК  

офіційного опонента на дисертаційну роботу Гуранича Сергія Петровича 

«Структурно-метаболічні особливості тканин пародонта інтактних щурів 

та за умов експериментальної інсулінорезистентності у поєднанні з 

йододефіцитом», яка подана до офіційного захисту на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії в галузі знань 22 – Охорона здоров’я 

за спеціальністю 221 – Стоматологія  

 

1. Актуальність теми. За останні десятиліття поширеність цукрового 

діабету (особливо 2 типу) різко зросла, що є одним із вагомих факторів розвитку 

метаболічного синдрому. Незважаючи на безперервний прогрес, який 

відбувається у сфері діагностики та лікування даної патології, 1,5 мільйони 

смертей щороку безпосередньо пов’язані з ускладненнями цукрового діабету. 

Основними предикторами його розвитку є гіперглікемія та 

інсулінорезистентність. Враховуючи гетерогенність причин і механізмів 

розвитку порушення толерантності до глюкози, на особливу увагу заслуговує 

цілісне вивчення всіх можливих факторів, які сприяють прогресуванню 

порушення вуглеводного гомеостазу. Тому актуальним питанням сучасної 

медицини залишається проблема коморбідної патології, у структурі якої 

інсулінорезистентність посідає чільне місце. Доволі поширеною є асоціація 

кількох ендокринних розладів, які потенціюють патологічні зміни в організмі. 

Так, інсулінорезистентність і йододефіцит мають ряд спільних патогенетичних 

механізмів ушкодження органів і систем, які значно підвищують ризик розвитку 

необоротних змін у них. Причому, маніфестація таких проявів є доволі 

різноманітною: від класичних порушень серцево-судинної, нервової, видільної 

систем до ураження органів ротової порожнини, зокрема, тканин пародонта. З 

клінічної точки зору важливо враховувати всі можливі прояви зазначеної 

комбінованої ендокринопатії, аналізуючи кожну ланку патологічного процесу не 

лише ізольовано, а й комплексно. 

Тому теоретичне вивчення даної проблеми є актуальним по відношенню 

до соціально значимих інсулінорезистентності і йододефіциту та змін тканин 

пародонта на тлі розвитку даних захворювань. 

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
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Дисертаційна робота є фрагментом двох планових науково-дослідних робіт 

Івано-Франківського національного медичного університету «Онтогенетичні 

особливості морфофункціонального стану органів і тканин в умовах 

йододефіциту, гіпотиреозу» (номер державної реєстрації 0119U002847) та 

«Комплексне дослідження морфологічних, функціональних та клінічних 

особливостей тканин протезного ложа та їхнє значення при ортопедичному 

лікуванні знімними конструкціями зубних протезів» (номер державної реєстрації 

0119U003667). Автор є співвиконавцем цих робіт. 

3. Новизна дослідження та одержаних наукових результатів. На 

підставі проведеного комплексного дослідження вперше вивчено структурно-

метаболічні зміни тканин пародонта в інсулінорезистентних щурів на тлі 

належного забезпечення йодом та у поєднанні з йододефіцитом. За допомогою 

сучасних та інформативних методів (фізіологічних – моделювання 

інсулінорезистентності, йододефіциту та їх поєднання; біохімічних – 

дослідження тиреоїдного статусу та маркерів вуглеводного обміну, активності 

фосфатаз і дегідрогеназ сироватки крові, показників прооксидантно-

антиоксидантної системи; гістологічних – структурний аналіз твердих і м’яких 

тканин пародонта; статистичних) автор встановив обтяжуючий вплив 

комбінованої ендокринної патології на перебіг метаболічних процесів у всіх 

структурах пародонтального комплексу та довів розвиток структурних змін у 

них на тлі гуморальних розладів. 

Здобувач уперше з’ясував особливості вмісту кальцію, магнію, цинку, 

марганцю та міді в еритроцитарній масі, цементі кореня зуба, комірковому 

відростку та частині тварин зі звичайним харчовим раціоном, а також показав 

перерозподіл мінеральних речовин між досліджуваними тканинами за умови 

гіпотиреоїдної дисфункції, порушеної толерантності до глюкози та при їх 

поєднанні. На основі оцінки активності фосфатаз сироватки крові доповнив 

відомості щодо диференційованих змін процесів остеосинтезу та остеорезорбції 

у щурів кожної дослідної групи.  

Вивчення активності ферментів енергосинтезу дозволило автору довести, 

що порушення обміну речовин у тканинах пародонта за умов ендокринопатій 
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відбувається на тлі зміни системи синтезу макроергів. На основі достовірних 

змін активності сукцинат-, лактат- і малатдегідрогенази здобувач підтвердив 

виражену супресію процесів енерготворення у щурів із комбінованою 

ендокринною патологією. 

У результаті проведеного дослідження доповнено наукові дані щодо 

ушкоджуючого впливу вільних радикалів на білкові та ліпідні біомолекули 

слизової оболонки коміркового відростка та частини, що розширює 

патогенетичні механізми розвитку патологічних змін у м’яких тканинах 

пародонта. Автор встановив особливості перерозподілу активності ферментів 

антиоксидантного захисту у щурів із інсулінорезистентністю, йододефіцитом та 

при їх комбінованому впливі. 

Здобувач уперше довів, що розвиток метаболічних порушень у щурів, які 

перебували на високофруктозній дієті з належним, а особливо обмеженим 

умістом йоду, узгоджується зі зміною гістологічної будови твердих і м’яких 

тканин пародонта. 

4. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження. 

Отримані експериментальні дані поглиблюють і розширюють уяву про патогенез 

пошкодження твердих і м’яких тканин пародонта за умови впливу на організм 

дослідних тварин високофруктозної дієти ізольовано та у поєднанні з дефіцитом 

йоду у харчовому раціоні. 

Результати наукової роботи можуть бути використані в клінічних 

дослідженнях із метою розширення загальновідомих моделей діагностики, 

лікування та профілактики захворювань пародонта у пацієнтів із ізольованою 

інсулінорезистентністю чи у поєднанні з гіпотиреоїдною дисфункцією. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес 

кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова (2018-2019 рр.), кафедр фізіології  

імені Я. Д. Кіршенблата (2018-2019 рр.) та ортопедичної стоматології (2021 р.) 

Буковинського державного медичного університету, кафедри фізіології  

ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет  

ім. І. Я. Горбачевського» (2018-2019 рр.), кафедри фізіології та анатомії людини 
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Національного фармацевтичного університету (2018-2019 рр.), кафедр фізіології 

(2019-2020 рр.) та післядипломної освіти лікарів-стоматологів-ортопедів 

Української медичної стоматологічної академії, кафедр фізіології, патофізіології 

та стоматології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Івано-

Франківського національного медичного університету (2021 р.).  

5. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень та висновків, 

сформульованих у дисертації. В основу теоретичних узагальнень і практичних 

рекомендацій, які сформульовані здобувачем, були покладені результати аналізу 

власних досліджень. Експериментальні дослідження виконані на достатній 

кількості експериментальних тварин (120 нелінійних статевозрілих щурів-

самців) із використанням адекватних методів дослідження. Моделі 

експерименту відтворено  на базі клініко-експериментальної бази «Віварій» 

Івано-Франківського національного медичного університету (ІФНМУ), а 

лабораторні дослідження проведено у сертифікованих лабораторіях ІФНМУ із 

дотриманням основних норм біоетики, що підтверджено відповідними 

висновками комісії з питань етики ІФНМУ (при плануванні роботи: протокол  

№ 94/17 від 16.02.2017 р.; після завершення: протокол № 121/21 від 13.05.2021 р.).  

За результатами перевірки та аналізу матеріалів дисертації, не було 

виявлено ознак академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації – 

текст є унікальним на 94 % (експертний висновок комісії з виявлення та 

запобігання академічного плагіату від 18.10.2021 р.). 

6. Оцінка змісту дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 

235 сторінках друкованого тексту за стандартною схемою. Основний текст 

роботи становить 142 сторінки. Текстовий матеріал дисертації ілюстрований  

5-ма таблицями, 35-ма рисунками (із них 25 мікрофотографій), які в повній мірі 

відображають об’єм проведеної роботи. Цифрові дані статистично опрацьовані 

та проаналізовані. Дисертація оформлена за традиційною схемою у відповідності 

до існуючих рекомендацій та складається з анотацій (українською та 

англійською мовами), списку публікацій здобувача за темою дисертації, переліку 

умовних позначень, вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів 

дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення 
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результатів, висновків та додатків. У списку використаних літературних джерел 

зазначено 336 наукових праць, із яких 181 – кирилицею, 155 – латиницею, з яких 

61 % опубліковано протягом останніх років. Дисертація викладена на  

235 сторінках друкованого тексту. Висновки дисертаційної роботи викладені 

чітко, переконливо, відповідають завданням дослідження, базуються на 

результатах власних досліджень і випливають зі змісту роботи. 

У анотації, яка оформлена за традиційною схемою, здобувач 

структуровано наводить відомості щодо актуальності дослідження, моделі 

експерименту, ключових аспектів змін досліджуваних показників у тварин 

дослідних груп та підсумовує отримані результати. Перелік ключових слів 

дозволяє чітко оцінити зміст проведеного наукового дослідження.  

У списку публікацій здобувача представлено перелік статей та матеріалів 

науково-практичних форумів різного рівня, де детально відмічено особистий 

внесок автора у кожній друкованій праці зі співавторами. 

У вступі автором обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, 

зазначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами ІФНМУ, 

сформульовано мету та завдання, вказано використані методи дослідження, 

наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, особистий 

внесок здобувача, відомості про апробацію результатів наукового дослідження 

та друковані праці за темою дисертації. Вступ викладений на 9-ти сторінках. 

Огляд літератури складається із 2 підрозділів, які описують та 

узагальнюють сучасні погляди на поширеність, етіологію та патогенез 

захворювань пародонта, інсулінорезистентності та йододефіциту. Проведений 

аналіз літературних джерел свідчить про те, що у механізмах розвитку запально-

деструктивних змін м’яких і твердих тканин пародонта вагому роль відіграють 

ендокринні розлади. Проте, навіть дані сучасної медичної літератури (автором 

опрацьовано більше 60 % джерел, опублікованих за останні п’ять років) не дають 

однозначного трактування всіх ланок патологічного процесу, особливо за умов 

поєднаного впливу йододефіциту та інсулінорезистентності. Розділ викладений 

на 25-ти сторінках. 

У розділі «Матеріал і методи дослідження» наведено детальний опис 
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способу моделювання патології (йододефіциту, інсулінорезистентності та їх 

поєднання) в експериментальних групах тварин. Використані методи 

дослідження (фізіологічні, біохімічні, гістологічні, математико-статистичні) 

сучасні та достатньо інформативні, ґрунтуються на принципах наукової 

доказовості та достовірності. Розділ складається з 5 підрозділів, викладений на 

23-х сторінках, містить одну таблицю. 

Результати власних досліджень викладені у третьому, четвертому та 

п’ятому розділах. 

У третьому розділі дисертації «Співвідношення накопичення 

біоелементів (кальцію, магнію, цинку, марганцю та міді) у цементі кореня 

зуба, комірковому відростку та частині, еритроцитарній масі та змін 

показників енергетичного обміну в інтактних та інсулінорезистентних 

щурів за умов належного забезпечення йодом та йододефіциту» встановлено 

маркери тиреоїдної дисфункції, порушеного вуглеводного обміну, мінерального 

та енергетичного дисгомеостазу. Проведений фрагмент дослідження дає змогу 

оцінити та довести розвиток йододефіциту та інсулінорезистентності у щурів 

дослідних груп, з’ясувати ознаки порушень мінерального складу еритроцитарної 

маси, цемента кореня зуба, коміркового відростка та частини, зміни активності 

фосфатаз та дегідрогеназ сироватки крові. Розділ викладений на 22 сторінках, 

ілюстрований 1 таблицею та 7 рисунками, складається з 5 підрозділів. Результати 

досліджень даного розділу опубліковано у 24 наукових працях. 

У четвертому розділі «Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз 

сироватки крові, м’яких тканин пародонта інтактних та 

інсулінорезистентних щурів за умов належного забезпечення йодом та 

йододефіциту» здобувач доводить достовірні зміни процесів 

вільнорадикального окиснення протеїнів і ліпідів у сироватці крові та м’яких 

тканинах пародонта, а також дисбаланс у системі антиоксидантного захисту 

дослідних тварин. Отримані результати свідчать про співнапрямлену активацію 

перекисного окиснення протеїнів і ліпідів у гомогенаті слизової оболонки 

коміркового відростка та частини на тлі зниження активності більшості 

антирадикальних ферментів сироватки крові. Розділ висвітлений на 11 сторінках, 
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ілюстрований 3 рисунками, включає 2 підрозділи. Результати досліджень даного 

розділу опубліковано у 13 наукових працях. 

У п’ятому розділі «Структурні особливості твердих і м’яких тканин 

пародонта  інтактних тварин, щурів за умов йододефіциту, 

інсулінорезистентності та їх поєднання» здобувач переконливо доводить 

розвиток структурної перебудови твердих і м’яких тканин пародонта у щурів 

дослідних груп, ілюструючи якісні мікрофотографії, результати 

денситометричного та морфометричного аналізу. Цифрові дані, які описані у 

даному розділі, представлені у вигляді таблиць, а особливості гістологічної 

будови дослідних тканин продемонстровані на мікрофотографіях, що дозволило 

авторові довести структурні зміни тканин пародонта за умов ендокринопатій на 

основі кількісних результатів. Розділ викладений на 31 сторінці, ілюстрований  

3 таблицями й 25 мікрофотографіями та включає 2 підрозділи. Результати 

досліджень даного розділу опубліковано у 4 наукових працях. 

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» здобувач 

узагальнив результати власних досліджень, співставив їх із загальновідомими 

фактами, дав пояснення їх значимості у розвитку патологічних змін у тканинах 

пародонта на тлі ізольованих та комбінованої ендокринопатій. Здобувач вказав, 

що отримані ним результати є унікальними та значно доповнюють 

загальновідомі твердження щодо патологічних змін утримуючого апарату зубів 

за умов інсулінорезистентності та йододефіциту. Розділ викладений на  

31 сторінці. 

Дисертацію завершують висновки (у кількості п’ять), що логічно 

витікають із представленого матеріалу дослідження та повністю відповідають 

меті й завданням дослідження. 

Список використаних джерел літератури нараховує 336 наукових джерел, 

оформлений відповідно до сучасних правил бібліографічного опису. 

5. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. 

Результати дисертації викладено у 31 науковій праці, серед яких 10 статей, у 

тому числі вісім у фахових наукових виданнях України (з них одна – у виданні 

віднесеному до наукометричної бази Scopus та одна – наукометричної бази Web 

of Science), дві – в іноземних виданнях, 21 робота у матеріалах вітчизняних та 
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міжнародних науково-практичних конференціях різного рівня. 12 робіт 

одноосібні (з них одна стаття). 

6. Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення: 

1. Після кожного розділу здобувач наводить повний перелік друкованих 

праць, у яких висвітлені результати відповідного розділу. Можна було б вказати 

лише посилання на них, адже вони є у списку літературних джерел. 

2. У другому розділі автор детально описує методики, які проведені за 

стандартними тест-системами, проте достатнім є посилання на них. 

3. Зустрічаються подекуди не повністю заповнені текстом сторінки. 

4. Зустрічаються граматичні та стилістичні помилки. 

Проте, принципових зауважень щодо змісту та оформлення дисертаційної 

роботи немає, а представлені зауваження не зменшують значення та вагомість 

отриманих результатів. 

У ході рецензування дисертаційної роботи виникли наступні запитання: 

1. Для характеристики процесів мінералізації/демінералізації твердих 

тканин Ви досліджували лише активність лужної та кислої фосфатаз сироватки 

крові. Хоча відомо, що утворення повноцінної стабільної кісткової тканини 

залежить від ряду інших речовин, наприклад остеокальцину. Чи достатньо 

аналізувати процеси ремоделювання кісткової тканини лише на основі змін 

активності фосфатаз сироватки крові? 

2. Як можна пояснити неоднозначні зміни активності ферментів 

енергосинтезу у сироватці крові тварин із ізольованими та комбінованою 

ендокринопатіями? 

3. Як Ви поясните зміни Т3, Т4, ТТГ у щурів із інсулінорезистентністю? 

7. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в науковій 

та практичній діяльності. Результати дисертаційної роботи Гуранича С.П. 

можуть бути використані у навчально-науковій роботі студентів та лікарів-

інтернів, при написанні посібників, методичних та практичних рекомендацій, 

підручників. Також отримані теоретичні результати можуть стати підґрунтям 

для подальших клінічних досліджень стану тканин пародонта на тлі розвитку 

йододефіциту та інсулінорезистентності. 
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8. Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертаційна 

робота Гуранича Сергія Петровича «Структурно-метаболічні особливості тканин 

пародонта інтактних щурів та за умов експериментальної інсулінорезистентності 

у поєднанні з йододефіцитом»,  яка подана до офіційного захисту на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 – «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю 221 – «Стоматологія» є самостійною завершеною науковою 

працею, яка вносить вагомий внесок у розв’язання актуального наукового 

завдання, що стосується механізмів ушкодження тканин пародонта за умов 

розвитку інсулінорезистентності, йододефіциту та їх поєднання. 

За актуальністю, новизною, теоретичною та практичною цінністю 

результатів дослідження, рівнем опублікування та оприлюднення результатів 

дисертація Гуранича С.П. відповідає вимогам пункту 10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 року, а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 

22 – Охорона здоров’я, за спеціальністю 221 – Стоматологія. 
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